
الصههافون لنحههن قههوله فههي الل م لوالثههاني اللول المؤكههد مؤكههدان فيههها 
اللولههى أكههدت مهها بمثههل مؤكههدة ) الجملههة) المسبحون لنحن (( وإنا

اللههه المنزهههون المؤلف قال المسبحون لنحن الملكئكة معشر لوإننا يعني
ل عمهها تنزيهه معناه الله لوتنزيه التنزيه بمعنى التسبيح لن به يليق ل عما
المخلههوقين مماثلههة عههن ينههزه أن أحههدهما أمريههن علههى لومههداره به يليق

)) البصششير السششميع وهششو شششيء كمثله (( ليس تعالى قوله لودليله
خلقنششا (( ولقشد تعههالى قوله لومنه كماله في نقص عن ينزه أن لوالثاني

مششن مسششنا ومششا أيششام سششتة في بينهما وما والضرض السماوات
هههذه فههي لوالرض العظيمههة السههمالوات لهههذه خلقههه ذكر  فلما)) لغوب
عن لله تنزيه لوهذا إعياء لول تعب هذا في يلحقه لم أنه بين الوجيزة المدة

؟ ايش على ... يدل يا  التنزيه فصار كماله في النقص
: الطالب
ل  صفةالشيخ:

 المخلوقين مماثلة أمرين : علىالطالب 
  لودليلهالشيخ:

كماله في النقص عن لوالثاني))  شيء كمثله  (( ليس: الطالب  
مثال هات  لومنهالشيخ:
...: الطالب
بينهمششا ومششا والضرض السششماوات خلقنششا ...(( ولقد  ل  لالشههيخ:

لنحششن (( وإنششا قههال ) طيههب) لغششوب من مسنا وما أيام ستة في
كمهها الجملتههان المسههبحون لنحههن الصههافون لنحههن ) قوله) المسبحون

الثبههوت علههى تههدل السههمية لوالجملههة العلههم أهههل قال اسميتان تعرفون
لوصهفهم فههي تعهالى قههوله لههذلك لويهدل دأبههم هههذا أن يعنهي لوالستمرار
يستحسششرون ول عبششادته عششن يسششتكبرون ل عنششده (( ومششن
عبههادة فههي داكئمهها ) فالملكئكههة) يفششترون ل والنهاضر الليل يسبحون

اللههه عبادة في داكئما هو بل لوسهو لولهو غفلة عندهم كالبشر ليسوا داكئمة
لوملكئكههة معصههية فههي داكئمهها فهههؤلء شياطين الخلق من أقسا م ثلثة فهنا

معصههية فههي لوأحيانهها طاعههة في أحيانا هؤلء لوبشر طاعة في داكئما هؤلء
 غفلة في لوأحيانا

)  إلى) الولين من ذكرا عندنا أن لو ليقولون كانوا (( وإن قال 
شههرط فيههها ليههس لن شههرطية ليسههت هنهها إن ليقولههون كانوا لوإن آخره

لن نافيههة تكههون أن تمنههع ليقولههون قههوله في الل م لن  ل لونافية؟ لوجزاء
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هههو لوالزاكئههد معنى لها لن زاكئدة لوليست التوكيد ضد لوالنفي للتوكيد الل م
مههن مخففههة نقههول ؟ هههي فمهها إذا بحذفه المعنى يختل لم حذف لو الذي

كهانوا لوإن فقيههل خففهت لكههن هكهذا اصههلها كههانوا لوإنهههم فأصههلها الثقيلة
نافيههة إن فتههأتي إن معههاني نسههتعرض أن نههود المناسههبة لوبهههذه ليقولون

 الله هداية
)امدا) ضربي له يجعل ام توعدون ما أقريب أدضري إن (( قل

مهها أقريههب أدري ل )) أي توعششدون مششا أقريششب أدضري إن (( قششل 
 مثال شرطية لوتأتي توعدلون
:...الطالب
 ؟ ايش عندك كان ان احسن اليات  منالشيخ:
)) صادقين كنتم ان: (( الطالب
لو فعههل فيها شرطية بإن تأتي أن  نحب)) صادقين كنتم ان (( الشيخ:
 مثل لوجزاء شرط ألو جواب

:...الطالب
(( إن) ) النششاضر فششاتقوا تفعلششوا ولششن تفعلششوا لششم (( فإن الشيخ:
)) مثلششه مششن بسششوضرة فأتوا عبدنا على نزلنا مما ضريب في كنتم
نعم زاكئدة لوتأتي

أنتششم ولكششن  صششريف ول ذهب أنتم إن ما غدانة بني:  " الطالب
"  الخزف
-فضههة يعنههي- صششريف ول ذهششب أنتششم إن مششا غدانة بني " الشيخ:
" الخزف أنتم ولكن

الكل م لسههتقا م ذهبا أنتم ما لوقال إن حذفت لو أنتم إن ما قوله الشاهد 
إن أصههلها الثقيلههة مههن مخففههة اليههة هههذه فههي كمهها مخففههة لوتأتي طيب

ضههمير لويسههمى محههذلوفا يكههون اسههمها إن يقولههون الثقيلة من المخففة
مفههرد شههأن كلمة لن مذكرا مفردا يكون إنه قالوا الشأن لوضمير الشأن
إن لوقيههل ليقولههون شههأنهم أي الشههأن أي لوإنههه كههانوا لوإن لوالتقدير مذكر
فهو جمعا كان إن مذكر مفردا كان إن السياق بحسب يقدر الشأن ضمير
قههال طيههب ليقولون كانوا لوإنهم هنا الية تقدير يكون هذا على لوبناء جمع

السههم هههي الههوالو لواسههمه ناقص فعل ) كانوا) ليقولون كانوا (( وإن
كههان خههبر ؟ ايههش خبر يقولون لوجملة التوكيد ل م ليقولون قوله في الل م
 الثقيلة من المخففة إن خبر لوخبرها لواسمها لوكان
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عندنا أن لو ؟ ماذا ليقولون مكة كفار أي كانوا الثقيلة من المخففة لوإن 
ككتههب كتاب علينا نزل لو يعني المخلصين الله عباد لكنا اللولين من ذكرا

الحجههة هههذه لولكن له المخلصين لشرعه المنقادين الله عباد لكنا اللولين
ذذا  تعالى بقوله مردلودة ذه ذو بب ((  ذتا هه كك ذنا لل ذز بك ذأن ذضر ذبا هه هم هعو كب تت هقوا ذفا تت ذوا
لم هك تل ذع ذن ذل همو ذح لر لن  هت هلوا ذأ هقو ذما ذت تن ذل كإ كز هب هأن ذتا كك لل ذلى ا كن ذع لي ذت ذف كئ لن ذطا كم
ذنا كل لب لن ذق كإ تنا ذو لن هك لم ذع كه كت ذسشش ذضرا ذن كد كلي كف ذغششا لو  ذل هلششوا ذأ هقو لو ذت تنششا ذلشش ذل ذأ كز هأنشش

ذنا لي ذل هب ذع ذتا كك لل تنا ا هك ذد ى ذل له لم ذأ هه لن لد كم ذق لم ذف هك ذء بة ذجا ذن يي لن ذب لم كم هك يب دد ى ذضر هه ذو
بة ذم لح ذضر كههانت لمههاذا مكههابرة منهههم الههدعوى هههذه ]إذن157)[النعا م:)  ذو
ذلههك لومههع الكتههب لوأقههو م الكتههب أهدى كتاب عليهم أنزل لنهم ؟ مكابرة
مششن كتابششا) ") ذكششرا عندنا أن لو ليقولون كانوا (( وإن به كفرلوا

المخلصششين اللششه عبششاد لكنا الماضية المم كتب من أي الولين
قههال الكتههاب هو يذكر لوالذي يذكرنا ما أي ذكرا عندنا أن  لو" له العبادة

يتذكر ما هنا بالذكر فالمراد))  أنزلناه مباضرك ذكر (( وهذا تعالى الله
" المؤلههف )) قههال الولين (( من لوقوله طيب الكتاب لوهو النسان به

ن المضهاف تقهدير علهى " فيكون الولين كتب من ن أي اللوليهن م م
عنههدنا أن لههو إليهههم نزلت التي الكتب من بل أنفسهم منهم لوليس كتبهم

لولههو لههو جواب في لواقعة الل م لكنا المخلصين الله عباد لكنا شيئا هذا من
أن يقولههون))   عندنا أن (( لو طيب شرطية ؟ مصدرية ألو شرطية هنا

حههتى))  ذكششرا عنششدنا أن (( لو أن لوليها لوهنا فعل إل يليها ل الشرطية
علههى لكنههها نعههم قههالوا أن لوليتها لوهنا الفعل إل يليها ل الجازمة الشرطية

(( كقههوله المخلصين الله عباد لكنا ذكرا عندنا نأ ثبت لو يعني فعل تقدير
إليهششم تخششرج (( حتى صههبرلوا أنهههم ثبت لو )) يعني صبروا أنهم لو

الله عباد لكنا الولين من ذكرا عندنا أن (( لو )) لهم خيرا لكان
)) المخلصين

بالعبوديههة لنهههم الشههرعية ؟ القدريههة الو الشههرعية العبوديههة اللههه عبههاد 
اللههه قضههاء عههن يحيههدلوا أن يمكههن لول قههدرا للههه عبيد هم كاكئنون القدرية
" العبششادة لششه المخلصششين"  قههال شههرعا اللههه عبههاد لولكههن لوقههدره

لههه العبههادة قههال لولهههذا المؤلههف فسههر هكههذا الل م بكسههر المخلصههين
المخلصههين فههي فصههار لواصطفاهم الله أخلصهم الذين بالفتح المخلصين

؟ ايههش المعنههى يكههون الفتههح قههراءة فعلههى لوكسههرها الل م بفتح قراءتان
يكههون الكسههر قراءة لوعلى لواصطفاهم لنفسه تعالى الله أخلصهم الذين
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أخلههص مههن كل لن متلزمان لوالمعنيان العبادة له أخلصوا الذين المعنى
))  المخلصين الله عباد لكنا((  لنفسه الله أخلصه فقد لله العبادة

وهششو جاءهم الذي بالكتاب أي )) " به فكفروا((  تعالى الله قال 
" كفرهم عاقبة يعلمون فسوف الكتب تلك من أشرف القرآن

جههاءهم الله عباد لكنا ذكرا عندنا أن لو قالوا كتاب جاءهم فقد الية تقرير
الخهبر فههي تكههذيبا كفرلوا الذكر هذا يقبلوا لم لولكن الذكر لوجاءهم الكتاب

إنكههم قالوا لوالسل م الصلة عليه الرسول كذبوا فهم المر عن لواستكبارا
ل لوحههده اللههه اعبههدلوا قههال كههاذب فقههالوا حههق إنههه قال ل قالوا ستبعثون

لواسههتكبارا الخبر في تكذيبا الكتاب بهذا فكفرلوا الصنا م فعبدلوا له شريك
فهههم المههر امتثلوا لول كتابه في به الله أخبر بما صدقوا ما فهم المر في
كفههرلوا بههالله لوالعيههاذ لوالستكبار الجحود كفر بين جمعوا بل له انقادلوا لول
جنسههها مههن أتاهم لو أنهم ادعوا التي الكتب من أشرف القرآن أن مع به

أن على يدل لوهذا الكتاب بهذا كفرلوا هذا لومع المخلصين الله عباد لكانوا
الوليششن مششن ذكششرا عنششدنا أن (( لو الدعالوى أكذب من هذه دعواهم

لوأعظههم الذكههار أشههرف ذكههر جههاءكم ذكههر هههذا ) قيههل) الله عباد لكنا
تعال الله قال به كفرتم ؟ ايش ذلك لومع السابقة الكتب

فسوف((  للترتيب به فكفرلوا قوله في ) الفاء) يعلمون (( فسوف 
مههاذا يعلمههون سههوف كفرهههم فبسههبب أي لوالسببية )) للترتيب يعلمون
لوالعههذاب الههدنيا فههي بالههذل لوذلك أمرهم عاقبة يعلمون سوف ؟ يعلمون

موقعة أعظم في أذلهم الله فإن الحمد لولله حصل المر لوهذا الخرة في
خرجوا فإنهم بدر غزلوة في لوالنصر العزة فيها لويظنون بها يفتخرلون كانوا

عليههه أشههير لمهها جهههل أبههو قههال حههتى لوكههبراكئهم لوأشههرافهم بصههناديدهم
الجششذوضر فيهششا ننحر بدضرا نقدم حتى نرجع ل والله"  قال بالرجوع

العششرب بنششا وتسمع القيان عليها وتعزف الخموضر فيها ونشرب
حصههل لومههاذا لومضى نعم كبر البطر " شوف أبدا يهابوننا يزالون فل

لوسههمعت معه الذين لوالشراف لوالزعماء هو الحمد لولله قتل أن حصل ؟
بمهها ألو لهههم الهيبههة بههه يكههون  ؟ بمههاذا لولكههن العرب لوتحدثت العرب بهم

الحمههد لوللههه العههرب تحههدثت الثههاني هههو نعههم ؟ لوالخههزي العههار بههه يكون
العههواقب مههن هههذه القيامههة يههو م إلههى لوالخههزي العههار فيههه بمهها بأخبارهم
خاكئفهها منههها لوسههلم عليههه اللههه صلى النبي خرج مكة بلدهم لوفي الوخيمة
عنههد مكههة مههدخل عند الراية رفعت مؤزرا منصورا ظافرا لودخلها مستترا
تحتههه لوقريههش البههاب علههى لولوقههف الصههنا م لوكسر البيت لودخل الحجون
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قريش معشر بكم فاعل أني ترون ( ماذا قال يفعل ماذا ينتظرلون
الصههلة عليههه عنهههم فعفهها"  كريشم أخ وابشن كريم أخ " خيرا ) قالوا

كههانت كيف فانظر لوالسر القتل من ؟ ايش من الطلقاء لوسموا لوالسل م
أن تههآمرلوا منهههم اللههه حماه لوسلم عليه الله صلى النبي هذا العاقبة هذه

ن الهذين ههم عليهم المؤامرة صارت لولكن يخرجوه ألو يثبتوه ألو يقتلوه م
أشههد الخههرة فههي مهها أن علههى فههأطلقهم لوسلم عليه الله صلى الرسول
تعالى الله قال لوأعظم

يعلمون ل أكثرهم ولكن ذلك دون عذابا ظلموا للذين (( وإن 
) (() الكششبر العششذاب دون الدنششى العششذاب من (( ولنذيقنهم) )

مههن الجملههة هههذه مههن لوالعههرض بالله )) لوالعياذ أشق الخرة ولعذاب
المكههذبين هههؤلء التهديههد منههها )) الغههرض يعلمششون فسوف((  قههوله

  لوسلم عليه الله صلى للرسول
 بالمكان المراد يعين :...ل الطالب
 الزمان حتى : المكان الشيخ

:... الطالب
التسبيح يكون قد أيضا نقول ثم جملته في لوالنهار الليل كان :  إذا الشيخ
حتى لوهم معين مقا م في اللي الخاص التسبيخ الخاص التسبيح غير العا م

. نعم معين تسبيح له المعين المقا م هذا لكن فيه زالوا ل المكان
القرب في سواء :....الملكئكة الطالب
 بعيد لوالبعيد قريب القريب كانوا : سواء الشيخ

.. ناحية من :القد م الطالب
ققد م الشيخ ققههد م مهها : ال صههافون يقههول المؤلههف يعنههي الرجههل القههد م ، ال
. أرجلنا يعني أقدامنا
لد الرجيههم الشههيطان مههن بههالله : أعوذ القارئ ذق ذل ذو لت ((  ذق ذب ذنشا ذسش هت ذم كل ذك

ذنا كد ذبا كع ذن كل كلي ذس لر هم لل لم171( ا ههشش تن كإ هم )  ههشش ذن ذل هضرو هصششو لن ذم لل تن172( ا كإ ذو  (
ذنا ذد لنشش هم هج ههشش ذن ذل هبو كل ذغششا لل تل173( ا ذو ذتشش ذف لم )  ههشش لن تتششى ذع نن ذح )174( كحيشش

لم هه لر كصشش لب ذأ ذف ذو لو ذسشش ذن ذف هرو كصشش لب ذنا175( هي كب ذذا ذعشش كب ذف ذأ ذن )  هلو كج لع ذت لسشش ( ذي
ذذا176 كإ ذف ذل )  ذز لم ذن كه كت ذح ذسا ذء كب ذسا هح ذف ذبا ذن ذص كضري ذذ لن هم لل تل177( ا ذو ذتشش ذو  (

لم ههشش لن تتششى ذع نن ذح لر178( كحيشش كصشش لب ذأ ذو ذف )  لو ذسشش ذن ذف هرو كصشش لب )179( هي
ذن ذحا لب ذك هسشش يبشش يب ذضر كة ذضر تز كعشش لل تمششا ا ذن ذع هفو كصشش بم180( ذي ذل ذسشش ذو ذلششى )  ذع

ذن كلي ذس لر هم لل هد181( ا لم ذح لل ذوا كه )  تل يب كل ذن ذضر كمي ذل ذعا لل ). ) )182( ا
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إل منششا (( وما تعالى الله قال الرجيم الشيطان من بالله : أعوذ الشيخ
 قوله ؟ المناقشة ) مبتدأ) معلوم مقام له

يل خالد المبتدأ ) أين) معلوم مقام له إل منا (( وما
:... الطالب

؟ التقدير : لوايش الشيخ 
أحد منا :  لوما الطالب
هههذه الجملههة معلههو م مقا م له لوإل معلو م مقا م له إل أحد منا : لوما الشيخ
محلها

 لمبتدأ :خبر الطالب
ا لوخبره أحد قلت المبتدأ  لمبتدأ خبر : كيف الشيخ مقها م لهه إل طيهب من
 معلو م

 :صفة الطالب
الرفع لومحلها أحد من بدل لوإل الرفع محلها اذن أحد من : صفة الشيخ

:... الطالب
؟ ناقص لوإل تا م إن قبل اللي :  الكل م الشيخ

 :تا م الطالب
منفي؟ لوإل : موجب الشيخ

 :منفي الطالب
 ؟ بعدها فيما الحكم فما منفيا تاما إل قبل ما كان :  اذا الشيخ

 بدل يعرب : اما الطالب
؟ ألو طيب : بدل الشيخ

 موقعه :حسب الطالب
 موقعه حسب بدل لو : حتى الشيخ

الستثناء على : منصوب الطالب
فههي معلههو م مقا م له تكون أن تجوز إذن الستثناء على :  منصوب الشيخ
 رفع محل في ألو الستثناء على نصب محل

أحد من : بدل الطالب
فههي ألو المكههان فههي هو هل احمد هنا المقا م طيب أحد من :  بدل الشيخ

 ؟ لوالزمان المكان
 لوالزمان المكان : يشمل الطالب
:  يشمل الشيخ

لوالمكان للزمان صالح المقا م : لن الطالب
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طيههب لهههم شههامل فيكههون لوالمكههان للزمان صالح المقا م :  لن الشيخ 
الصافون؟ قوله معنى ) ما) الصافون لنحن (( وإنا قوله

 بالقدا م متراصون المؤلف : يقول الطالب 
القدا م في :  متسالولون الشيخ

:... الطالب
؟ شيء اي في لوإل العبادة في ؟ بايش :  الصافون الشيخ

 العبادة : في الطالب
؟ ال خ صفوفهم كيف طيب العبادة :  في الشيخ

:... الطالب
اللهه صهلى النهبي فسرها هكذا لويتراصون فاللول اللول :  يتمون الشيخ 

معناها؟ المسبحون طيب لوسلم عليه
 نقص كل عن الله : المنزهون الطالب
؟ به ليليق ما عن ألو نقص كل :  هن الشيخ

به ليليق ما : عن الطالب
كم عنه الله ينزه ما ذكرنا نحن طيب الله تنزيه به ليليق ما :  عن الشيخ

؟
: امران الطالب

 متوالية تكون الصفوف ...عشان :  لو الشيخ 
النقص لوعن المخلوقين مماثلة المماثلة : عن الطالب

:  في الشيخ 
كماله :في الطالب
اللول؟ مثال  كماله في النقص :  عن الشيخ

)) والضرض السماوات خلقنا (( ولقد:  الطالب
المخلوقين مماثلة عن :  التنزيه الشيخ 

)) البصير السميع وهو شيء كمثله (( ليس:  الطالب
 كماله نقص عن :  لوالتنزيه الشيخ 

))  والضرض السماوات خلقنا (( ولقد:  الطالب
هنهها الجملههة ) خالههد) ليقولششون كانوا (( وإن قههوله :  احسنت الشيخ
 ؟ مثبتة كانت إذا تكون ايش هنا ان نافية هنا ان ؟ مثبتة ألو منفية

 : توكيد الطالب
 ؟ حضرت ما النحاة؟ يسميه ماذا :  توكيد الشيخ

:... الطالب
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 الثقيلة من :  مخففة الشيخ
(( وإن أنههت اسههمها أيههن طيههب احسههنت الثقيلههة مههن : مخففة الطالب
 ) ؟) ليقولون كانوا
:  ... الشيخ

 شاكر : نعم الطالب
؟ موجود لوإل محذلوف اسمها الشأن :  ضمير الشيخ

: محذلوف الطالب
؟ تقديره لوايش الشأن ضمير :  محذلوف الشيخ

 : انهم الطالب
انهههم شأنهم أن يعني الشأن أي إنه آخر تقدير مافي إنه :  تقديره الشيخ

السههياق بحسههب يقههدر الشههأن ضمير أن الثاني لوالقول لوكذا كذا يقولون
 ؟ القول مقول أين طيب

:... الطالب
 الية اقرأ القول مقول اين لكن القول هذا :  ل الشيخ

)) ذكرا عندنا أن  (( لو: الطالب
اللششه عبششاد لكنششا الوليششن مششن ذكششرا عندنا أن (( لو :  قوله الشيخ

؟ الواقع بحسب صحيح هذا قولهم هل ) طيب) المخلصين
بصحيح ليس : الطالب 

جملههة ال خ كفههرلوا لولكههن الههذكر جههاءهم لنهههم بصههحيح :   ليههس الشههيخ
؟ العراب من محلها ما ليقولون
 كان :اسم الطالب
؟  الية اقرأ جملة يكون كان :  اسم الشيخ

)) الولين من ذكرا عندنا أن لو ليقولون كانوا  (( وإن: الطالب
كههانوا فههي الههوالو ؟ الن تقول ماذا))  ليقولون كانوا (( وإن:   الشيخ

كان؟ اسم هي ما
لو...خبرها كان :اسم الطالب

 ليقولون :  إذن الشيخ 
 كان :خبر الطالب
ايههش ذكههرا عنههدنا أن لههو طيب كان خبر أنها على النصب :  محلها الشيخ
 ؟ الكل م تقدير

؟ القول مقول به :مفعول الطالب
؟ الكل م تقدير نريد ل :  الجملة الشيخ
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 عندنا كان :لو الطالب
 يصلح ما :  ل الشيخ

 اللولين من كتاب عندنا كان :لو الطالب
ل :  ل الشيخ

:...  الطالب
ذلههك قههدرنا لوإنمهها اللولين من ذكرا عندنا أن ثبت لو التقدير :  هذا الشيخ

قراءتههان فيههها المخلصههين طيهب الفعل على إل تدخل ل الشرطية لو لن
 أنت

:... الطالب
  الله سبحان القراءتين تعرف :  ما الشيخ

لوالمخلصين : المخلصين الطالب 
قلصههين طيههب لوالمخلصههين :  المخلصههين الشههيخ  لوإل فاعههل اسههم المخ

 ؟ مفعول
 مفعول : اسم الطالب
قلصين الشيخ  :  المخ

فاعل : اسم الطالب
قلص فلن طيب فاعل :  اسم الشيخ مخ

 فاعل : اسم الطالب
قلص :  فلن الشيخ مخ

: مفعول الطالب 
علههى مفعههول اسههم لوالمخلصههين فاعههل اسههم المخلصين :  إذن الشيخ 

قلصين قراءة  ؟ معناها ايش عليان مخ
:... الطالب
اللههه أنعههم بمهها الخلههق علههى فاصههطفاهم لنفسههه اللههه :  أخلصهم الشيخ
لوالمخلصين العبادة من عليهم

 العبادة لله اخلصوا : من الطالب
الله؟ هداية يعلمون فسوف قوله من المراد :  ما الشيخ 
... يعلمون : فسوف الطالب 

؟ الجملة بهذه المراد ؟ بها المراد ما  :  لكن الشيخ
تعليم :...يعني الطالب
 :  ل الشيخ

 : سببية الطالب
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 :  ل الشيخ
 : للتهديد الطالب
...مههاذا تهدري سههوف تقههول صههبيك تهههدد أنههت التهديد صيغ :  من الشيخ
؟ قوله من الفواكئد نأخذ  تهدده كذلك أيس بك أفعل

)) منا (( وما:  الطالب 
آخره ) الى) معلوم مقام له إل منا (( وما:   الشيخ

هههؤلء يدعيه عما منزهون الملكئكة أن بيان الكريمة الية هذه فواكئد من 
معلو م حد على بالعبادة مكلفون أنهم ذلك لوجه الله بنات أنهم كونهم من

 للمعبود لولدا يكون أن يمكن ل بالعبادة مكلفا كان لومن
بكهونهم لوالسهل م الصهلة عليههم الملكئكهة انتظها م كمال الية فواكئد لومن

ولششه إل منششا (( وما لهههم الله عينها التي المعلومة بالمقامات يلتزمون
) ) معلوم مقام

لوقتههه يكههون أن للنسههان ينبغي أنه إلى الشارة الكريمة الية فواكئد لومن
لن الههوقت عليههه يضههيع ل حههتى معلومهها عمل شههيء لكههل يجعههل منظما

أن هههذا قولنهها يعني ل لولكن به ينتفع ل جزافا بالوقت يعمل الذي النسان
ه لواحهدة حهال على يستمر النسان ه مها للمفضهول يعهرض قهد لن يجعل

مخالفههة يههوجب ما طرأ ثم نفسك رتبت لو أنك بمعنى الفاضل من أفضل
اللههه صههلى الرسههول لن النظهها م هذا تخر م أن عليك حرج فل النظا م هذا

يصو م ل يقال حتى يفطر لوكان يفطر ل يقال حتى يصو م كان لوسلم عليه
المصلحة تقتضيه ما حسب بالعكس ألو ينا م ل يقال حتى يقو م لوكان

أكمههل مههن السل م عليهم الملكئكة أن عموما الكريمة اليات فواكئد لومن 
لقوله له تعظيما له فيصفون الله عبادة على يجتمعون حيث عبادة الناس

)) الصافون لحن (( وإنا
مترددا ألو منكرا المخاطب كان إذا الخطاب تأكيد ينبغي أنه فواكئدها لومن 

لنحششن (( وإنششا لقههوله التوكيههد إلههى يحتههاج أهميههة ذا المعنههى كههان ألو
الملكئكههة أن يههدعون الذين المنكرين هؤلء تقرير أجل ) من) الصافون

 لوتعظيما له تعبدا لله نصف نحن فيقولون الله بنات
(( وإنا لقههولهم للههه الملكئكههة تنزيههه كمههال الكريمههة اليههات فواكئد لومن

) ) المسبحون لنحن
الليل (( يسبحون  تعالى قال كما التسبيح أيضا دأبهم أن فواكئدها لومن

جههاءت الجملههة بههأن اليههة بهههذه عليهم ) لونستدل) يفترون ل والنهاضر
 لوالستمرار الثبوت تفيد السمية لوالجملة اسمية
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مههال كل عن الملكئكة ألسنة على لوتعالى سبحانه الله تنزيه فواكئدها لومن
اليههات جههاءت لولهذا به يليق ما كل عن منزه لوتعالى سبحانه لوهو به يليق

لونفههي الحكمههة لوإثبههات النقههص لونفي الله عن  المماثلة نفي في الكثيرة
ذما تعالى حقه في لوالباطل اللعب ذو ذنششا ((  لق ذل ذء ذخ ذما تسشش ذض ال لضر ل

ذ ذمششا ذوا ذو
ذما هه ذن لي دل ذب كط ذك ذبا كل نن ذذ ذن ذظ كذي تلشش هروا ا ذفشش خلقنششا (( ومششا]27)[ص:)   ذك

النسششان (( أيحسششب) ) لعبين بينهما وما والضرض السماوات
كمههاله علههى الدالههة الكههثيرة اليات من ذلك غير ) إلى) سد ى يترك أن
أفعاله عن لوالبطلن اللعب لوانتفاء لوجل عز

مششن ذكششرا عنششدنا أن لششو ليقولون كانوا (( وإن  تعههالى قههال ثههم 
 آخره ) إلى) الولين

لوالسههل م الصههلة عليههه للرسول المكذبين هؤلء أن اليات هذه فواكئد من
العههتراض هههذا يعترضههون لولهههذا بههه يتههذكرلون ذكر يأتهم لم أنهم يدعون

اللششه عبششاد لكنششا الوليششن مششن ذكششرا عنششدنا أن (( لششو يقولههون
)) المخلصين

فمثل حهق علهى مبنية ليست مكابرة حجج الكفار حجج أن فواكئدها لومن 
لهههم نقول ؟ لهم نقول ) ماذا) الولين من ذكرا عندنا أن (( لو قوله

لومن الطلق على الذكار أفضل ذكر عنده بل اللولين من ذكر عندكم بل
بكتههب إل اسههتقامة لهههم يكههون أن يمكن ل الناس أن الكريمة الية فواكئد
أن (( لششو لقههولهم بهذا يقرلون الكفار المشركون حتى السماء من نازلة

الفاكئههدة ) لوهذه) المخلصين الله عباد لكنا الولين من ذكرا عندنا
فههي تجههدهم الكتههب عليهههم تنههزل لههم الههذين المههم فإن الواقع لها يشهد

مسههتقيم خههط علهى يمشهون لول حهال لهه يسههتقيم ل مضههطردة فوضهى
تكهون فإنهها الكتهب عليهها تنهزل الهتي المهم بخلف الكتهب أههل بخلف

 الكتب بهذه تمسكها بقدر مستقيمة
لنهها لوسبق إليهم نزلت لمن ذكر المنزلة الكتب أن اليات هذه فواكئد لومن

شههرف أي ذكههر فهههي ؟ ألوجههه ثلثة لوإل لوجهين على ذكرا كونها معنى أن
يتقربههون ذكههر لوهههي بها لويتعظون بها يتذكرلون ذكر لوهو إليهم نزلت لمن
الذكر أنواع أفضل لنها بها تعالى الله إلى

مهن ذكهر عنهدهم كهان لهو ادعهوا الذين هؤلء أن اليات هذه فواكئد لومن 
مههن ذكر عندهم أنهم بدليل كذبة كانوا المخلصين الله عباد لكانوا اللولين
الكفههر من النوعين يشمل به كفرهم أن لنا لوسبق به كفرلوا لولكن اللولين

لوالستكبار الجهل لوهما
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)) يعلمون فسوف((  لقوله الكافرين تهديد اليات فواكئد لومن طيب 
عليهههم قههامت قههد الحجههة لن للحكمة مطابق أنه لشك الكافرين لوتهديد

دل تعالى الله قال لوقد هس هضر ذن ((  كري يش ذب ذن هم كضري كذ همن تل ذو ذئ ذن كل هكششو كس ذي تنششا كلل
ذلى كه ذع تل بة ال تج ذد هح لع كل ذب هس نر ]  165)[النساء:)  ال

كلمتنششا سبقت (( ولقد اليههو م درس ابتههداء هههو تعههالى اللههه قههال ثم
أي كلمتنا سبقت ) لولقد) المنصوضرون لهم إنهم المرسلين لعبادنا
لهششم (( إنهششم قههوله فههي هنهها بينههها اللههه لوكلمههة الزل فههي تقههدمت

لوجههل عههز بههها الله قضى التي السابقة الكلمة هي ) هذه) المنصوضرون
عههدة فيههها هنهها )) الجملههة كلمتنششا سششبقت (( ولقد لوقههوله الزل في

لوهي؟ مؤكدات
لوقد القسم ل م :  الطالب 

لوقد القسم ل م:  الشيخ
... :  الطالب
 ل ل: الشيخ

لوالقسم :  الطالب 
هدايههة قسههم من بد ل القسم ل م تقول دا م ما المقدر لوالقسم  ل: الشيخ

تأتي جملة لوكل سبقت لقد لولوالله ألو سبقت لقد لوتالله التقدير فإذن الله
لوقد لوالل م القسم المؤكدات هذه ففيها الوجه هذا على

العبوديههة هنهها بالعبههاد )) المههراد المرسلين لعبادنا كلمتنا((  لوقوله 
عههز للهه الخلههق لوعبوديههة الرسالة عبودية لوهي الخاصة أخص بل الخاصة

إل مخلههوق مههن مهها الخلههق لجميههع شاملة عامة لوهذه كونية عبودية لوجل
هههذا لوأخههص الله يطيع بمن خاصة لوهي شرعية عبودية قدرا لله ذال لوهو

غيرههم بهه يكلهف لهم بمها مكلفهون الرسهل لن الرسههالة عبوديهة النهوع
ل لولهههذا إليههها الناس لودعوة الخلق إلى لوابلغها الرسالة بتحمل مكلفون

تعههالى اللههه قههال كمهها للرسههالة أهههل أنههه يعلههم لوهو إل رسول الله يرسل
تنششا) ) ضرسششالته يجعششل حيششث يعلششم (( الله كإ هن ((  لحشش ذنششا ذن لل تز ذك ذن ليشش ذل ذع
ذن لرآ هق لل دل ا كزي لن القههرآن عليههه نههزل أنه ذكر ) فلما) ضربك لحكم فاصبر ذت

إشههارة ربههك حكههم على فاصبر قال النعمة هذه على الله فاشكر يقل لم
معانههاة إلههى يحتههاج لنههه صههبر إلههى يحتههاج أمر عليه القرآن تنزيل أن إلى

مههن لوسههلم عليههه الله صلى للرسول حصل ما تأمل لومن الناس لومجابهة
فاصبر((  قههال أنههه فههي الحكمههة لههه تبين إياه لوإيذاكئهم له قومه منابذة
 )) المرسلين لعبادنا كلمتنا سبقت)) ((  ضربك لحكم
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المرسششلين لعبادنششا بالنصب كلمتنا سبقت ولقد"  المؤلف قال 
المنصششوضرون لهششم إنهششم قششوله هي أو وضرسلي أنا لغلبن وهي
لغلبششن الله (( كتب تعالى قوله الكلمة هل يعني"  للترديد هنا فأو
)) المنصوضروضرن لهم (( إنهم قوله هي الكلمة أن ) ألو) وضرسلي أنا

ضمن في الكل م تفسير يجعل الثاني الحتمال لن ألولى الثاني لوالحتمال
متصههل التفسههير كههان لوإذا عنه منفصل الكل م تفسير يجعل لواللول الكل م

مههن جزء لوهي المنصورلورن لهم إنهم الكلمة فتكون هذا لوعلى ألولى كان
تعههالى ) لوقههوله) وضرسششلي أنششا لغلبششن اللششه (( كتششب تعههالى قههوله

اللول مؤكدات بثلثة مؤكدة الجملة ) هذه) المنصوضرون لهم (( إنهم
إذن طيههب فصههل ضمير هم لن هم لوالثالث لهم في الل م لهم لوالثاني إن

؟ رشيد مؤكدات بثلثة مؤكدة الجملة هذه
 لوهم لوالل م إن :  الطالب 

توكيديههة جملههة بنيتههها حيههث مههن أيضهها هي ثم الفصل ضمير  هم: الشيخ
القرآن لغة لنها تأكيدية من أحسن

لنههها توكيديههة جملههة ) هههي) توكيششدها بعد اليمان تنقضوا (( ول 
إن أن ذكرنا طيب لوالستمرار الثبوت تفيد السمية لوالجملة اسمية جملة

للتوكيههد الفصل ضمير هم لواضح كذلك للتوكيد لوالل م لواضح لوهذا للتوكيد
حيهث مهن العهراب مهن محل له ليس العراب حيث من الفصل لوضمير
كههم لوالخههبر الصفة بين لوالفصل لوالحصر التوكيد أشياء ثلثة يفيد المعنى

؟ أنت لنا عدها ثلثة ؟ هذه
لو... الحصر :  الطالب
 تسمع أن اريد انا  ل: الشيخ

 لوالفصل لوالتوكيد الحصر :  الطالب
ضههمير سههمي لولهذا لوالصفة الخبر بين لوالفصل لوالحصر  التوكيد: الشيخ
في الفاضل فكلمة الفاضل زيد قلت إذا الكل م به يتضح مثال طيب فصل

الفاضل زيد الخبر إلى النسان فيتطلع صفة تكون أن يحتمل السياق هذا
قههاكئم لوحههذفت الفاضل زيد قلت فإذا صفة هنا فالفاضل قاكئم ؟ فيه ايش
.  بعد يأتي لوالخبر صفة الفاضل تكون أن محتمل الكل م صار
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